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Nr sprawy: 2O2.V.01,0 / DZP / 13 / 20 Sucha Beskidzka, dnia 19.03.2020r.

Dotyczy: Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawg rqkawic
(zoz.v.0 t0 I DzP I 13 / 20).

Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei informuje o
sprostowaniu odpowiedzi na pytanie nr 2.
W odpowiedzi jest:
Pakiet 5
Prosimy ZamawiajEcego o dopuszczenie rozwiqzania alternary.lvnego w zakresie dozowania i
zabezpieczenia produktu w opakowaniu g. ulo2onych w odpowiedni spos6b ulatwiajqcy pojedyncze
wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujqce do dozownik6w na6ciennych z moiliwosciq
wyjmowania rqkawic od frontu z otworem dozujqcym ograniczonym foliq antybakteryjn4 - potlvierdzonE
badaniem jednostki niezaleZnej, zapobiegajqcq kontaminacji rqkawic w opakowaniu ze Srodowiska i
utatwiajqcq ich wyjmowanie. RQkawice biale, o nieznacznie r62niqcej siq gruboSci konwencjonalnej
wynoszqcei na palcu 0,1.1 mm oraz na dloni i mankiecie min. 006 mm. Zgodne z EN 455, ASTM D6319,
ASTM F1671. Rqkawice ze specjalnq wewnQtrznE warstwq lagodzqco- nawiliajEco- na$\szczajEcE z
koloidalnego roztworu meczki owsianej, koloru biatego, AQL s 1,5 (wszystkie parametry potwierdzone
przez producenta). Przebadane na przenikanie mikroorganizm6w zgodnie z ASTM F1671 [informacja na
opakowaniu). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgod,nie z normq EN 374-3, w tym co
najmniej Etanol 7070 (min.1 poziom ochrony), lzorpopanol 70o/o (min.Z poziom ochrony) oraz
Formaldehyd 370lo (min.S poziom ochrony). Przebadane na dzialanie min. 12 cytostatyk6w, na co
najmniej 1 poziomie ochrony, wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z iywnoiciq - potwierdzone
piktogramem na opakowaniu. 0pakowanie 200 sztuk (180 sztuk dla XLl.
Zaproponowane rozwiqzanie ponad latvvo6c dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacjE daje
u2ytkownikowi dodatkowq ochronq i nawilienie sk6ry, bez dodatkowych koszt6w.
Odp, Zamawiaiqcy dopuszcza

Pakiet 5
Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rgkawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych
mikroteksturowanych o nieznacznie r62ni4cej gruboSci na palcu min. 0,10 t 0,02 mm, na dloni min.0,08 t
0,02 mm i na mankiecie 0,06 t 0,01 mm, z dodatkowE teksturE na kofcach palc6w odporne na przenikanie
substancii chemicznych - fabryczna informacja na opakowaniu o barierowo5ci dla min.3 alkoholi -
etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na dzialanie min. 13 cltostatyk6w przez co
najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. RQkawice zgodne z normami:
EN 455 - 1,2,3,4, EN 374 - 2,3,4, EN ISO 374 - 1,5; EN 420, ASTM D 6978, ASTM F 1671, EN 388, EN ISO
15223-1. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu Sciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk w
opakowaniu pasujqcym do uchwyt6w naSciennych z moZliwo6ciq pojedynczego wyimowania rqkawic od
frontu. Uchwyty na6cienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub wiqcej pasujqce do wszystkich
typ6w rqkawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiajqcego, wykonane z drutu stalowego
pokrytego biatE farb4 antybakteryjn4 lub plastikowe o powierzchni gladkiej, umo2liwiajqcej dezynfekcjq.
Mo2liwo56 mocowania uchwyt6w za pomocE Srub lub na wytrzymalE ta6mq, bez konieczno3ci
uszkadzania 6cian, a takZe do w6zk6w mobilnych.
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Odp. Zamawiai4cy dopuszcza
Winno byi:
Pakiet 4
Prosimy Zamawiajecego o dopuszczenie rozwiqzania alternatywnego w zakresie dozowania i
zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ulo2onych w odpowiedni spos6b uiatwiajEcy pojedyncze
wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujqce do dozownik6w na6ciennych z mo2liwoSciq
wyjmowania rqkawic od frontu z otworem dozujqcym ograniczonym foliE antybakteryinE - potwierdzonE
badaniem jednostki niezale2nej, zapobiegaj4c4 kontaminacji rqkawic w opakowaniu ze Srodowiska i
ulatlviaj4c4 ich wyjmowanie. Rqkawice biale, o nieznacznie r62niEcej siq grubo6ci konwencjonalnej
wynoszqcej na palcu 0,11 mm oraz na dloni i mankiecie min. 006 mm. Zgodne z EN 455, ASTM D6319,
ASTM F1671. Rqkawice ze specjaln4 wewnQtrznE warstw4 lagodzEco- nawil2aj4co- natluszczajEc4 z
koloidalnego roztworu mqczki owsianej, koloru bialego, AQL < 1,5 (wszystkie parametry potwierdzone
przez producenta). Przebadane na przenikanie mikroorganizm6w zgodnie z ASTM F1671 finformacia na
opakowaniu). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodni,e z normE EN 374-3, w Wm co
najmniej Etanol 70o/o (min.7 poziom ochrony), Izorpopanol 70o/o (min.Z poziom ochronyl oraz
Formaldehyd 370/o (min5 poziom ochrony). Przebadane na dzialanie min. 12 cltostaryk6q na co
najmniei 1 poziomie ochrony, wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z iywnosci4 - poBvierdzone
piktogramem na opakowaniu. 0pakowanie 200 sztuk (180 sztuk dla XL).
Zaproponowane rozwiqzanie ponad tatwo(6 dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacjE daje
uzytkownikowi dodatkowq ochronq i nawilienie sk6ry, bez dodatkowych koszt6w.
Odp. Zamawiaiecy dopuszcza

Pakiet 4
Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rQkawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych
mikroteksturowanych o nieznacznie r6zniEcej grubosci na palcu min.0,10 t 0,02 mm, na dloni min.0,0B I
0,02 mm i na mankiecie 0,06 t 0,01 mm, z dodatkowE teksturq na koricach palc6w odporne na przenikanie
substancji chemicznych - fabryczna informacja na opakowaniu o barierowoici dla min. 3 alkoholi -
etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. 0dporne na dzialanie min. 13 cltostatyk6w przez co
najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. Rqkawice zgodne z normami:
EN 455 - 1,2,3,4, EN 374 - 2,3,4, EN ISO 374 - 1,5; EN 420, ASTMD 6978, ASTM F 1671, EN 388, EN ISO
15223-1. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu Sciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk w
opakowaniu pasujEcym do uchwlt6w naSciennych z mo2liwo6ciq pojedynczego wyjmowania rqkawic od
frontu. Uchwyty naScienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub wiqcej pasujqce do wszystkich
typ6w rqkawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiaj4cego, wykonane z drutu stalowego
pokrytego bial4 farbq antybakteryjnE lub plastikowe o powierzchni gladkiej, umoiliwiaj4cej dezynfekcjq.
Mo2liwo56 mocowania uchwyt6w za pomocE Srub lub na wytrzymal4 ta5mQ, bez koniecznojci
uszkadzania 6cian, a tak2e do w6zk6w mobilnych.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza
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